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O exercício da cidadania e a religião

A

proxima-se a data das eleições no país.
Constata-se mais e mais que hoje a religião
permeia não apenas o mercado religioso
brasileiro como também o cenário político nacional.
Como afirmou o cristão ortodoxo Arvo Pärt, compositor
estoniano: “A religião guia todos os processos de nossas
vidas, sem que tenhamos consciência disso”. Também nessa
linha o Centro Bernstein de Neurociência Computacional
de Berlin na Alemanha constatou que “o livre arbítrio,
isto é, a capacidade que a pessoa tem de tomar decisões
por conta própria, não existe. Muito antes de você tomar
uma decisão, a sua mente já havia resolvido tudo sozinha
– e sem lhe avisar. As escolhas que fazemos na vida são
mesmo nossas. Mas não são conscientes”. Motivo ainda
maior para investir na informação e na formação de nossos
membros e de nossa liderança, como, aliás, temos feito no
Programa de Educação Cristã Contínua. Pois, corremos o
risco de sermos levados por atrações religiosas ou sermos
usados para fins que não se coadunam com a nossa fé
cristã. Como cristãos de confissão luterana respeitamos
todas as religiões e nos engajamos para um convívio
pacífico e fraterno com as mesmas. Todavia, não abrimos
mão de nosso direito de decidir livremente a partir de
nossa convicção, fé e valores. Trabalhamos na defesa da
dignidade da pessoa, na capacitação para o exercício da
cidadania, na prática do amor através da diaconia e da
vigilância na ecologia.
Martin Lutero em seu escrito Do cativeiro babilônico
da igreja, fundamentado no Evangelho, voltou-se contra o
que alguns hoje chamam de pastoral do medo. Pois, no
entender das pessoas comuns, a vida cristã consiste em
assistir à missa e às novenas, rezar muito, mandar celebrar
missas pelos defuntos, participar de romarias, tudo
isso para salvar sua alma e as almas de entes queridos.
Lutero escreve: são exatamente essas práticas, criadas e
encorajadas pela igreja e pela religiosidade, que mantêm
o povo num cativeiro ‘babilônico’, do qual Jesus vem
nos libertar. A pessoa cristã liberta-se de cultos e práticas
devocionais que não levam a nada e passa corajosamente
a viver uma fé, com gratidão e compromisso, ou seja, livre

emancipada, a fazer algo em benefício dos outros, aqui e
agora. Nesse sentido a comunidade é um porto seguro para
treinar e viver comunhão, servir e ser feliz.
Portanto, devemos falar contra, e impedir, a
manipulação das consciências, na minha opinião em curso
nos dias de hoje, escancarada que está nas propagandas e
na ideologia de partidos e mercados, também o religioso.
Aumentou, por exemplo, no Brasil o preocupante tripé
igreja, partido político e radiodifusão. Cuidado, pode
ocorrer com você como ocorreu com aquele trabalhador
da República Democrática Alemã que conseguiu um
emprego na Sibéria. Ele sabia que suas cartas seriam lidas
por censores. Por isso combinou um código com seus
amigos: quando vocês receberem minhas cartas escritas em
azul, o que elas dizem é verdade; se escritas em vermelho,
é mentira. Depois de um mês, seus amigos recebem a
primeira carta, em tinta azul: “Tudo aqui é maravilhoso.
As lojas vivem cheias de mercadorias, a comida é farta,
os apartamentos são grandes e bem aquecidos, os cinemas
exibem filmes ocidentais e não faltam garotas bonitas
dispostas a namorar. A única coisa que não se consegue
encontrar é tinta vermelha.
Que o lema para o mês de setembro nos inspire,
ensine e anime:
“Se forte e corajoso, não temas, não te desalentes”
1º Crônicas 22.13
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Notícias das Comunidades
Conclusão de estágio Juliana e Robson

N

o dia 03 de julho, após diálogo final com
o P. Sinodal Carlos Augusto Möller nas
dependências da Sede do Sínodo Brasil
Central, concluiu-se o estágio acadêmico desenvolvidos
por nós, Juliana Lohmann Lindner e Robson Peters. Ao
longo dos quatro meses, atuamos em diversas atividades no
âmbito do Sínodo, dentre elas: conferências de ministros/
as, seminário de presbíteros/as Setor Norte, 15ª Assembleia
Sinodal, CONGRESIJE. Além destas atuações, estivemos
mais presente no dia-a-dia da comunidade de Gurupi –
TO realizando cultos, encontros com o grupo de OASE,
juventude, o Tríduo além de visitas domiciliares.
Estágio é vivência. Estágio é convivência. Estágio é
estar com pessoas, com grupos, enfim, é mergulhar no diaa-dia de uma comunidade visando uma atuação coerente
e prática. Estágio é momento de colocar em prática o que
ao longo dos semestres foi-se aprendendo nos bancos
acadêmicos em termos teológicos.
O Sínodo nos acolheu e nos deu suportes, subsídios
que nos motivam a incentivar mais estudantes de teologia
a conhecerem a realidade dos trabalhos desenvolvidos no

Sínodo, desafiadora sim, mas cativante. Cativante pois,
apesar das distâncias, do número reduzido de membros
comparados a outros Sínodos, há uma forte integração
de norte a sul, de leste a oeste. Muitos/as podem se
perguntar: mas de que jeito? De um jeito simples, humilde
e apaixonado de ser luterano/a. Quer mais detalhes? Venha
para o Sínodo, conheça esta realidade. Viva o jeito, a forma
de ser cristão/a luterano/a nos mais diversos contextos,
urbano, rural, longínquo ou próximo, em meio a fazendas
e várzeas, existem luteranos/as que estão de portas abertas
e que tem muitas experiências marcantes e motivantes
para serem partilhadas.
Sentimo-nos agraciado e agraciada por esta bela e
marcante oportunidade que este Sínodo nos proporcionou.
Com as palavras da quarta estrofe da Bênção
Irlandesa nos despedimos com um até logo. Que possamos
nos reencontrar nos caminhos desta vida.
Vamos em paz até que um novo dia nos permita
aqui nos abraçar.
Mesmo distantes, temos alegria, Deus, o Pai,
queremos, pois, louvar.

OASE em Formosa/GO

C

om a participação média de 12 mulheres o testemunho.
Grupo da OASE da Comunidade de Formosa
reúne-se quinzenalmente. É um momento
para celebrar a comunhão e amizade.
Durante o mês de julho trabalhamos dois temas de
maneira especial. No primeiro encontro meditamos sobre:
“Ser sal e luz do mundo” neste encontro cada participante
recebeu uma vela. Assim como a vela é acesa e não pode
ser escondida, mas sim posta em local alto para iluminar,
as mulheres foram desafiadas a brilharem tal qual a chama
da vela e assim iluminar a vida das pessoas a sua volta.
No segundo encontro trabalhamos “O doce sabor da
amizade”. Cada participante recebeu uma tulipa feita em
tecido e no centro da mesma havia um bombom. Assim
celebramos o Dia do Amigo, lembrando que precisamos
dar sabor na vida de nossos amigos como forma de
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Notícias das Comunidades

M

Seminário e IX Congresso Sinodal da JE

otivados pela missão/desafio de ser ‘Sal
e Luz no mundo’, 38 jovens de diferentes
comunidades do Sínodo Brasil Central
estiveram reunidos na cidade de Luís Eduardo Magalhães
nos dias 28 e 29 de junho para celebrar e vivenciar a alegria
da comunhão entre a juventude evangélica luterana.
Estiveram presentes jovens das comunidades de Brasília,
Goiânia, Ceilândia, Formosa, Luís Eduardo Magalhães,
Barreiras e de Bom Jesus - PI.
A palestra principal, proferida pelo Miss. Élcio
Ricardo da Silva, tratou do tema “Ser sal e luz na obra
de arte da Vida”. De uma maneira muito lúdica, os
jovens se apoderaram desta temática, motivando-os ao
protagonismo em suas comunidades. Houve uma pequena
pausa para acompanhar o jogo da seleção brasileira contra
o Chile e, em seguida, três oficinas se desenvolveram:
Trabalhos manuais, Teatro e Liturgia. Ao longo do dia Natália Rutzen (Goiânia); Vice-tesoureiro: Lucas Friske
(LEM); Secretária: Ana Carolina Dieter (Brasília); Vicesecretária: Larissa Gromann (LEM). Delegados ao
CONGRENAJE: Max Braun (Brasília) e Lucas Diesel
(Barreiras); suplentes (respectivamente): Ana Carolina
Dieter (Brasília) e Natália Rutzen (Goiânia). Orientador
Teológico: P. Gerson Acker; Vice-Orientador Teológico:
P. Daniel Conte. É meta desse novo COSIJE efetivamente
fazê-lo funcionar e articular melhor o trabalho da JE a
nível sinodal.
No domingo, já em clima de despedida, celebrouse o culto eucarístico com a comunidade de LEM com a
investidura do novo COSIJE. A pregação foi conduzida
pela Pa. Patrícia Bauer que num gesto simbólico convidou
diversas dinâmicas animaram a turma e a noite a ‘Gincana os jovens a misturarem-se à comunidade para assim darInterativ@’ pôs as equipes em movimento.
lhe “sabor”. A celebração teve intensa participação dos
No Congresso discutiram-se temas pertinentes jovens na música, na liturgia e também numa apresentação
da JE no Sínodo, além da apresentação de relatos sobre teatral.
os trabalhos realizados pelos grupos de JE nos últimos
Cada jovem que veio e participou certamente saiu
dois anos. Foi eleito o novo COSIJE, que assim ficou fortalecido em sua fé, sabendo-se portador/a da missão de
composto: Coordenadora: Taelyne Andressa Greef (LEM); ser sal e luz neste mundo.
Vice-coordenadora: Nayara Sena (Ceilândia); Tesoureira:

Comunidade de Goiania adquire automóvel

A

Comunidade de Goiânia compartilha com
alegria que desde o dia 24 de abril conta
com o automóvel para os serviços pastorais!
O histórico da Comunidade mostra que apesar das
fragilidades, há muitas potencialidades. E, mesmo que
possa demorar, encontraremos uma maneira. Assim,
depois de completados 5 anos com uma ministra em
tempo integral (ainda não auto sustentável), que dentro das
restrições de transporte, se locomoveu de ônibus e contou
com a generosidade de muitas caronas, essa dificuldade
foi contornada.
Através de empréstimo concedido pela IECLB e
contrapartida da Comunidade, o automóvel está a serviço
dos membros.

Acreditamos que esse passo foi importante para
a qualificação de missão. Nos sentimos cada vez mais
fortalecidos para bem representar a IECLB nesta cidade.
Ainda não temos condições de ser o que sonhamos, mas
temos buscado melhorar o que podemos ser agora. Por
essa conquista nós somos gratos e estamos trabalhando.
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Diversos
VIII Seminário e Assembleia da associação das OASE

N

os dias 1º a 3 de agosto de 2014 as mulheres da históricos que influenciam nas crenças e valores, nas formas

Associação de Senhoras pertencentes aos grupos
da OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras
Evangélicas) do Sínodo Brasil Central – IECLB, se reuniram
para o VIII Seminário e Assembleia Geral Ordinária, na cidade
de Uberlândia – Minas Gerais.
“Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se
alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da
sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão
bem aventurada”. Lc 1. 46-48. As mulheres foram convidadas
a refletir sobre o Tema “As gerações em Comunhão”: Com
desafios e possibilidades da integração de gerações na OASE.
A
comunidade
é o local onde
todas as gerações
se
encontram.
Quando se fala em
geração pensamos
primeiramente nas
diferentes
faixas
etárias. Mas nos
foi dado uma visão
diferente,
muito
mais ampla, isto
é, as características das gerações são definidas pelos eventos

de se relacionar e comportar na comunidade, no trabalho e na
família.
O desafio da comunidade e OASE é integrar novas
pessoas das várias gerações para que haja uma continuidade
com inovação, respeitando o que foi construído, mas se abrindo
para novas perspectivas tecnológicas que as gerações de hoje
nos apresentam.
Na sequencia tivemos a Assembleia Ordinária da OASE
Sinodal. Foram apresentados os relatórios, da presidente,
dos grupos e relatório financeiro da tesouraria bem como o
orçamento para o ano de 2014. Em seguida foi realizada a eleição
da diretoria e das orientadoras teológicas para o período de
gestão de 2014 a 2018 onde foram contempladas mulheres dos
diferentes grupos de OASE. Esta nova diretoria foi empossada
e investida pelo pastor Sinodal e 1º Vice Presidente Carlos
Augusto Möller durante o culto de encerramento do Seminário.
Agradecemos a Deus pela convivência e oportunidade,
daquilo que nos foi oferecido como aprendizado que levaremos
para nossos grupos, pelo excelente serviço da diretoria que
encerrou o seu mandato e ao grupo de OASE e comunidade de
Uberlândia que nos acolheu com alegria e disposição.
Saímos desse Seminário com o compromisso de continuar
a tarefa de testemunho, comunhão e serviço.

Agenda sinodal para o mês de julho

Diretoria eleita da Associação das OASE do Sínodo Brasil Central: Presidente Vânia G Maurmann (Brasília/DF);
Vice Pres Edy Pauvels (Formosa/GO); Secretária Gundela W. Freitag (Cristalina/GO);Vice Sec Gladis H. Homrich
(Porto Nacional/TO); Tesoureira Erica Breunig (Luis Eduardo Magalhães/BA) e Vice Tes Nelsi L. Nienke (Luis
Eduardo Magalhães/BA)
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14 anos de Templo da IECLB em Cristalina

E

m clima de festa, realizou-se na Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana em
Cristalina/GO, no domingo dia 13.07.2014
culto festivo alusivo aos 14 anos de inauguração do
Templo.
O culto iniciou as 9 hs com a participação dos membros
e ao meio dia foi servido um saboroso churrasco. Esteve
conosco também a orquestra de violeiros do município de
Cristalina, que animou os participantes durante o almoço.
Em 2014 a IECLB está em festa. Celebramos os 190 anos
da vinda dos primeiros evangélicos luteranos para o Brasil,
isso é motivo de alegria e de gratidão a Deus. Como IECLB
em Cristalina, nos sentimos muito felizes, pois podemos
experimentar de forma concreta viDas em Comunhão,
aqui neste contexto. Celebramos a edificação de nosso
templo, lembrando os 14 anos desta casa de oração. Muitas
mãos se colocaram a disposição e trabalharam com afinco
e dedicação. Não podemos negar que muitas são nossas
limitações, mas Deus tem nos agraciado com as suas
bênçãos. Somos imensamente gratos a todas as pessoas,
irmãos e irmãs de perto e de longe que colaboraram para

que nosso Templo pudesse ser edificado. Nossa Gratidão
também a todas as instancias da IECLB que ajudaram, aos
ministros que aqui anunciaram a boa nova do Evangelho.
Temos a certeza de que o Senhor Deus, edificou e continua
edificando nossa comunidade. A Comunidade de Cristalina
abrange também os pontos de Pregação de Campo Alegre
de Goiás (á 100km de Cristalina) e o ponto de pregação no
município de Unaí/MG (á 200km de Cristalina). Rogamos
a Deus que sempre fortaleça a sua Igreja e derrame o
Espírito.

Agenda Sinodal para o mês de setembro
01

Comissão de leitura dos Documentos Normativos – Porto Alegre - RS

03

Encontro de Estágio Probatório , Samambaia-DF

9-13

Reunião Presidência Pastores Sinodais, Presidentes e Tesoureiros Sinodais, CECREI, São Leopoldo-RS

20-21

Seminário Capacitação para trabalho com crianças – Palmas –TO

27-28

Visita e Culto em Fortaleza – CE

30

8h início da Conferência de Ministros- Brasília-DF

Plano de Ofertas para o mês de setembro
07

13º Domingo após Pentecostes

Sinodal

Campanha de missão Vai e Vem

14

14º Domingo após Pentecostes

Nacional

Fundo de apoio a projetos de movimentos e pastorais
vinculados à IECLB

21

15º Domingo após Pentecostes

Local

JE Sinodal

28

16º Domingo após Pentecostes

Sinodal

OASE Sinodal
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Diversos

A

CONGRENAJE 2014

cidade de Espigão do Oeste, Rondônia,
foi tomada por jovens da IECLB de
todas as partes do Brasil. Este foi o XXII
CONGRENAJE (Congresso Nacional da Juventude
Evangélica) e o VIII Fest’Art. O evento aconteceu entre
os dias 20 a 25 de julho e reuniu aproximadamente 850
jovens, além de ministros/as e equipe de apoio.
O tema do Congresso foi “GerAção JE no Mundo”,
sob o lema bíblico de Atos 17.28: “Pois Nele vivemos,
nos movemos e existimos, porque Dele também somos
geração”. Em todos os dias houve estudos bíblicos e
momentos de louvor. As oficinas teóricas abordaram
assuntos diversos, porém pertinentes à juventude. As
oficinas práticas proporcionaram aos jovens a oportunidade
de conhecer a cultura local, o que foi um aprendizado
valioso. O já conhecido e sempre marcante “Grito da
Juventude” tomou as ruas de Espigão do Oeste, com
cartazes e cantos, através do qual os jovens demonstraram
seu protagonismo e marcaram efetiva presença. No último
dia de Congresso foram eleitos os ministros orientadores do
CONAJE (Conselho Nacional da Juventude Evangélica)
e, no culto de encerramento, houve a investidura do novo
CONAJE que tem mandato de dois anos.
A delegação do Sínodo Brasil Central foi composta
pel P. Gerson Acker (Orientador Teológico da JE), Taelyne

Andressa Greef (Coordenadora Sinodal da JE), Max
Braun e Lucas Diesel (delegados ao CONGRENAJE).
Juntou-se ao grupo o estudante de teologia da FLT Lucas
Carvalho (membro da Comunidade de Brasília). Coubelhes a missão de representar nosso Sínodo.
Certamente a Rondônia vai deixar muitas saudades
e boas recordações. O acolhimento e o carinho dos
anfitriões deixaram tudo muito agradável. O próximo
CONGRENAJE já tem destino certo: Timbó/SC. Que
Deus nos conduza no processo de ser “gerAção JE” no
mundo!

Culto Infantil em Goiania

A

Comunidade de Goiânia está em festa com
A Comunidade de Goiânia tem aprendido aos
o Trabalho com as Crianças!
poucos, mas continuamente a se edificar. Tem buscado ser
Depois de algum tempo com espaço para ViDas em Comunhão. Que Deus mantenha
dificuldades para cativar orientadoras, e os encontros em nós a arte de perseverar. Amém.
irregulares de Culto Infantil, estamos vivendo um novo
momento:
No ano passado, por ocasião de um Seminário de
Capacitação para o trabalho com crianças promovido
pelo Sínodo Brasil Central e o Departamento Sinodal de
Educação Cristã Contínua, a Valdéris, que com sua família
ingressou na Comunidade através de Profissão de Fé há
dois anos, se motivou, participou e assumiu o trabalho
com as crianças. A Bianca, que tem experiência através de
seu envolvimento na Comunidade de Jaraguá do Sul – SC
também se dispôs a colaborar e agora o Culto Infantil terá
regularidade.
No último dia 20 de junho, a Comunidade promoveu
uma feijoada com o objetivo de arrecadar fundos para
equipar a sala das crianças. Passado o mês de férias, o dia
escolhido foi 10 de agosto, Dia dos Pais para a surpresa.
Nessa ocasião, as crianças estavam radiantes com o
novo e aconchegante espaço. Ensaiaram um jogral e
homenagearam os pais.
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